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MimreapoM Dideude, Thorsdag bin 23de Marts 1922. 

^.Søndhordlands-Lagets Stævne Be-
stemt. Smedsrud bringer en hel 

Del Nyt fra Toten, f<; J f -

En Henvendelse fra Numedalslagets 
Formande For Trønderlaget fra 

' ;• Trønderlagen^ . ; • ^ 

Å-
15 
Ei-

Sukke stad;. Keity Seierstad og' Per 

Bjørnstad paa Hammerstad; Karen 
Seierstad og Ingvald Johansen (Sve
rige) ; Tora Villerud og Kasper Sol» 
li; Jennei Netwm og Anders Enge; 
Solveig Rensby og Alfred Gjest-
vang; Mathilde Garli og- Marits 
Røisehagen. 

Viede: Aagot Smeby^og Johan 
Gaarder; Marie Taralrud og Kri--
stian Hveem; Inger Kihle og Hel? 
fred E. Broch (Kristiania); Magda 
Fauchald og Hans Seierstad; Petra 
Slaatsveen og Hans E. Roten; Jo-
hanne Ødegaard og P. A. Lerud; 
Magna Stranden og Even Pedersen 
Almshagen; Helene Torsrud og Än
ders Lundgaard: AgneD. Snipstad og 
Odd Schanche. ' 
x Døde: Karine Bjerke, f. Sveum, 

80 Aar, Kolbu. Jørgine Grindstad^. 
s. Nøberg, Lena, 64 Aar. Hanna My
ren, V. Toten. Peder Skumlien, 
Schjølt Lena, 72 Aar. 'Marthe Ma
rie Drud, f. Froknestad, 96 Aar. An
tonnette O. D. Haukaas, 89 Aar, 
Kolbu. Peder-Hansen Haakenstad, 
87 Aar, 0. Toten. 

Evang nedre, som ifjor blev solgt 
af Ole Evang til Ole Lae, er nu 
igjen solgt til Peter Grytenholm. 
Kjøbesurnmen var Kr. 125,000, uden 
Løsøre og Besætning. 

Gaarden Valle er ps Knyt ^Rän^ 
heim udsolgt i Parseller; TotenS" 
Sparebank har kjøbt Husene og 10 
Maal Jord. Ten samlede Salgssum 
var Kr. 150,000. 

Gamle Hoff Meieri er solgt.ved 
Tvaygsauktion.' 

Aktieselffabet Totens Privatbanks 
som blev oprettet for tre Aar siden, 
synes at gaa meget bra. Regnffabet 
for 1921 viser et Overskud of Kr. 
75,592.61. Totalomsætningen var 
lidt over 51 Millioner Kroner."Ind-
stu det har steget med Kr. 400,000 og 
udgjør nu Kr. 2,035,000. 

• -

De fleste af ovennævnte Nyheder 
er modtaget fra Anders D. Enge, 0. 
Toten. Han vor her i Landet en Tid, 
men reiste hjem for ca. to Aar siden. 
Han lover at holde os underrettet fra 
Tid til anbenrfm hvad som rører sig 
paa Bygden, som kan være af Inter-
eSse fyr os herover. 

SøndhordlandV-Laget. 
Bestyrelsen for Søndhordlands-La-

get havde Møde hos Hon. H. N. Dyn, 
. hotoe i Story City, Iowa, den 14de 
Marts. Det var forud nemlig blevet 
bestemt at antage Indbydelsen fra 

-„Chamber of Commerce" i Esther-
ville,- Iowa, til at holde voitt Stævne 
ier, og nit vor det om,-<tt bestemme 
Tiden og Dagene for Afholdelsen af 
Stævnet samt at faa istand et -Pro* 
gram. • _____ 

Dette blev gjort, og om vi kan fäa 
disse, sont blev udnævnt til at tage 
Del i Programmet, faa kan baade 
Cøndhordlændinger og andre Læn-
diitger være forvisset om, at vi vil 
i dette Aar ikke stacntilbage for nogen 
af de forrige Stævner, -og intet vil 
blive ugjort, forett dette Stævne vil 
blive cftcr olles Ønske og Tilfreds
stillelse. Tiden for Stævnet blev sat 
til Tirsdag og Onsdag dett 22de og 
23de August. Hele ,Komiteen var 
ttiødtfrem undtagen John"T. Wag
ner af Eagle Grove, nemlig:. Zor-
mand, Pastor L. O. Thorson fra In-
wood, Iowa. Kasserer^-Hon. H. N. 
Donhowe af Story City, Iowa,/ Sek-
teteer O. Ostrom af Jewell, 'Iowa, 
samt Past. T. I. Severtson fra Eagle 
Grove, Iowa. , : . 

Om en Stund, naar vi faar Pro-
grammet fuldført, skal vi faa det ind 
i Bladene, saa Falk kan. faa se, hvad 
vi har at byde paa. I og rundt om
kring Estherville er mange Sønd-
hordlændinger, saavelsom baade 
Stavangers ja Haringer med, og 
jedna baade Sogninger og Vossinger, 
som alle vil blive vel modtaget, naar 
de kommer; thi Forskjellen iblandt 
os ev fints Navnet alligevel, ellers er 
vi et Folk, og alle er indbud ne. Se-
tiere stal jeg komme med noget mere 
udførligt. Saa indtil videre er jeg 
forbindtligst ' -*•" ' 

Deres " O. Ostrem, Sekr., 
—- Jewell, Ja. 

-«d 
Fra Totenlaget. 

(Ved C. Smedsrud). 
I et Blad, forn netop kom fra 

Hjemlandet, fortælles om en Norsk-
Amerikaner, en Husmandsgut fra en 
Bygd i Norge, som har været. her . i 
Landet 42 Aar og fremdeles lever 
som Farmer i Minnesota, at han net-
op har sendt Ordføreren i fin Føde-
bygd 10,000 Kjoner for Penyttelss 
til Hjælp for trængende.' — Er ikke' 
ogsaa det et Bevis for, ett det under 
trange Husmandskaar kan fødes og 
udvikles et stort Hjerte. Et Bevis for, 
at Fædrelandsfølelseiz, eller kanske 
rettere Slægtsfølelsen, ikke dør med 
Attrene, men af den kem-ttfme ube
mærket i' Menneskesjælen, indtil den 
en Dag kan slaa ud i ett flammende 
Kjærlighedsgjerning mod dett Egn 

Letter det Folk, som stod vedkommende 
nær under hans Barne- og Ungdoms-

^drømme. Hvilken himmelraabende 
Zorstjel er der ikke méllem et saadant 
Menncste og et af disse, som man 
stundom træffer, som taler foragten-^Sted i samme Strøg, 
de og haanende om det Sted, hvorfra 
de kom. ^ " V . . - v ... •. 

Fra Hjembygden. ^ . Oplande
nes Speiderforening holdt i ̂ ..Fe
bruar Skirend ved Kap. —Der 
uddeltes ialt 32 Præmier samt tre 
Extrapræmier. Om Kvelden var deje. 
Sexa paa Arbeidersamfunnet med 
Hornmusik og Sang, samt Opførelse 
<jf Sknefpillet „Ræv i Sauessind".. 

Det er nu 30 Aar siden det første 
Præmieskirend blev holdt paa Toten. 
Det holdtes i.Jgelsrudsbakken i Fe-
Bruar 1892, og der vor feta memge 
' Deltagere, at de maatte have det to 

Søndage i Træk for at blive færdi
ge. Siden den Tid har- forskjellige 
Foreninger havt Skirend næsten 

' hvert Aar. i SteffensrUdbakken, Hal-
ltngstadbakken og HveMsbakken. 

Vestre Totens Landmandslag 
havde i Febvuar Jttdsnmlutg til de 
nødlidende i- Nord-Norge med et vak
kert Resultat, nemliff Kr. 3,402.80 i 
Kontanter, samt 94 Sække 'Korn, 31 
SækkeIZ.oteter, endel Hermetik, Mys-
ost, Flesk og en hel Del Klæder. Et 
fagert Resultat, der taler' godh for 
.Beboerne af Vestre Toten. . 

Forlovede paa .Toten?- Hjørdis 
"Fagerli og T.orc Fossen; Inger Lø

ken (Vardal) og Ws Stabo; Mar-
the Molstad og I. Johannesen; Mar-
gik Tømmerhoel og Magnus Aas 

Nmnebalslaget. 
Jeg ser, at Bygdelagene, har be-

gyndt at gjøre Forberedelse til dette 
Aars Stævne, derfor tttaa. het' vi og
saa begynde at røre paa os. ; -• 

Som De ved holdt vi vort Møde 
Her i Belview, Minn., den 16de og 
17de Juni. Og alle var enige om, 
at det var det bedste "Møde, vi har 
Holdtr Mett det næste Møde maa 
blive endda bedre; thi vi haaber alle 
paa Fremskridt. Foråt Bygdestæv-
nertte kan blive til, hvad Hensigten er 
— nemlig at komme sammen med 
gamle Bekjendte, Slægt og Venner. 
Har ikke du gamle Mand eller Kvin-
de ofte tænkt, nei mon'hvor han el-
ler hun er? Jeg har ikke feet dem, 
siden jeg reiste fra°.Gamlelandet^ Ja 
bare kom paa Mødets iaar, faa skal 
jefr-gjøre dig bekjendt med dem. Men 
da maa du sikkert komme, dette er 
maaffe den sidste Anledning du har 
til at træffe dem, faa du maa ikke 
risikere noget. 

Hvor Mødet bliver, er ikke bestemt 
endnu. Haabér at saa Indbydelse 
fra Hawley, Minn., eller et andet 

: Vor ærede Sekretær, Ole Enes-
tvedt, har været og er fremdeles fyg. 
Jeg talte med ham forleden Dag. Da 
reiste han paa Hospitalet igjen. Det-
te gjør et stort Afbræk for Laget, i 
Særdeleshed med Udgivelsen as Aar-, 
bogen. Dog Bogen for bette Aar er 
næsten færdig til at gaa i Trykken. 
Men for at faa dett trykt fordres Pen
ge, og^Ole 'H. Flaata, Belview, 
A?inn., siger Kassert er tont, og at de 
er lidt.sen med at indsende Aarspen-
gene. Dette har jeg ondt for at tro. 
Tænk mine SambYgdtttger skulde^ig-
ge faa aldeles under for iØøigen; tfft 
andet kunde det ikke Hære. \ -" 

Saa snart som Tid og Med bli-
ver bestemt for næste Møde bliver.det 
bekjendtgjort. 

Venlig Hilsen til alle Numedøker. 
-, R. G. Reierson, Form.^ 

» » * 
"Kristianialaget. 

; Kristicmictlaget, der blev organi
seret her i Byen i 1913, begyndte i 
1915 ett Indsamling til en^Minde-
gave tit Hjembyen til Overrækkelse 
ved 300> Aars Jubilæet i 1924. Si
den den Tid har ett Komite fea La
get arbeidet jevnt og sikkert for at 
samle Penge. Nu ser det ub, som 
Tanken har faaet større Vingefang, 
idet det nylig i Chicago stiftede Kri-
ftianialag, efter/et Besøg som Dr. 
Nils xJttéH, John Bovim ogf Mr. 

Sunde af det herværende Lag forle-
den aflagde i Chicago, har stillet fig 
velvillige ligeoverfor den og selv här 
dannet ett "^Mltdegavekomite, hvis 
Medlemmer éf.- 2 Aar, Lyder Bir
kedal, Formand, Dr. Marie Olsen 
og'Dr EckersbMg; 1 Aar, Mr. og 
Mrs. Borgerson og Herrertte Mørk, 
Sunde, -Johannesen og Carlsen. Me
ningen er nu at sammenkalde et Na-
tionalmøde med Repræsentanter fra 
MindegavekoMtteerne i Minneapolis, 
Duluth Hg Chicago fot at drøfte Mu
ligheden af Samarbeide i Sagen. 
Stedet og Tiden for. Mødet vil blive 
bestemt senere. ChicagolagM Min-
degavekomite vil ved Fællesmødet 
blive repræsenteret ved Mr.'Borger
son, N!r."Sunde og Sekretæren, Otto 
CKtusen, Duluthlagets ved Mr. Na-
gel og Minneapolislagets ved sin 
Mindegavebestyrelse. . . . -' % 

Ved det lokale Kristianialags Mø-
de forrige Søndag Aften i Moose 
Hall, 43 4th St. S., blev der mod-
taget et Telegram fra Chicago Kri-
ftianialag ved Sekretæren, Otto Clau-
fett, tilsigende Samarbeide i Minde-
gavesagen, hvilket vakje stor Begei
string. Dr. Juell, John Bovim og 
Mr. Sunde aflagde Rapporter om sin 
Reise til Chicago. 

* # x 

Nordlands Minde. 
Nordlands Minde havde et godt 

besøgt Møde forr.'Onsdag/ Der var 
Valg paa ny Bestyrelse med følgende 
Udfald: Formand, Geo. Reinholdt-
sen; Viceformand, Arne K. Jenssen; 
Sekretær, M. Strøm; Finanssekre-
tær, Miss Westvaag; Kasserer, L. 
Strauman; Revisorer, S. Davidsen 
og -G. A. Crystad. Som Redaktør 
for Foreningens haandflrevne Blad 
„Gauken" valgtes L. Strauman/ 

For TrMd-erlaget fra TrMdelagen. 

^Selbygger i Tromsø. D Tromsø 
bor tV Selbygger, Baro Olsen og 
Arnt Flønes, som faar ett hæderlig 
Omtale i Stedets Aviser. , Baro Ol-
sen, som i 1870 kom. til 'Tromsø, 
fyldte den 16de Februar 80 Aar. 
Han har udført en Række Arbeider for 
Statens Havnevæsen, tildels store og 
vanskelige Arbeider, men tiltrods her
for altid solide ogxvafre. Betro Ol
sen var'med overalt, hatt lagde sin 
Sjæl i disse Arbeider. Olsen har i 
mange Aar været Medlem af Tromsø' 
Bystyre og i ca. 4 Aar i Forntandska-
bet. Han er kjendt for sit varme 
Hjertelag for de-smaa i Samfundet. 
Baro Olsen, som helt fra Ungdom-
men har havt dybe religiøse Følelser, 
er nu Baptistmenighedens ældste 
Medlem. For nogle Aar siden døde 
hans Hustru efter 47 Aars lykkelig 
Wgteskab; dette var et tungt Slag 
ior Olsen, som ttu bor hos sin Broder-
Amt Flønes. Baro Olsen var paa 
sin 80 Aetrsda-g^ Gjenstand for stor 
Opmærksomhed. - . * • 

Røros-Markedet. „Dagsposten"s 
Korrespondent paa Røros, skriver 
25de Februar: Tilslutningen til 
Markedet, som holdes i disse Dage, 
er meget stor. Der er ett svær Til
strømning af Svettfler med Skind og 
Vildt. Jgaar passerede saaledes 85 
Svénffer med fuldlastede Slæder 
Toldstation.en ved Grænsen.. Det stal 
være den største Tilstrømning af 
Svensker paa flere Aar. Svenskerne 
gjør store. Jndkjøb af'Mel og Koloni-
alvorer etc. - -. 

Værdalens Herredsstyre besluttede 
forleden ofvVærdols-Modset at sælge. 
Eiendommene Aakratt for Kr. 6,200, 
Østgaard for Kr. 4,000 og Sandne
set for'Kr. 2,200.' Ligeledes vedta
ges Salg of Tønttaafett i Siml til 
Statens Veivæsen for Kr. 3,000. 
; Herredsstyret hor besluttet, at søge 
et Kassakreditloan peta xKr. 100,000 
rVærdaletts Sparebank. 

Skogn Herredsstyre har besluttet 
ai søge laant Kr. 20,000 af Bygde-
magasinfondet eller-Osterhaugffe. Le
gat til Jndkjøb af Saakorn og Saa-
poteter. Ligeledes besluttedes til 
Fuldførelse. af det kommunale Elek-
tricitetsværk optaget et Konverte-
ringsläan 'stort Kr. 500,000 i Den 
Nordenfjeldsse Kreditbanka / • -" 

Meråker. I Anledning af "en af 
Trondhjerns Postmester og Lensman
den i Øvre - SMrdalen förestetetet 

ved Veikrydset ved Bjørk, udtaler 
Herredsstyret sig imod en ^ saadan 
Flytning, da det nuværende Sted for 
Poftaabneriet ansees font hmsigts-. 
m æ s s i g . '  x  , 4 - . -  .  -  .  

Frol Skögudvalg. ~ Som Medlem
mer af Skogudvolget valgte Herreds-
styret forleden d'Herrer P. Okken-
haug ogp Ole Jørstad med S. Mat-
berg og Odin Berg som Varamcend. 

Beianlægget SpilluM—Bangsund. 
TIenvem Veidirektøren har Nord-
L^øndelag Fylke faaet Meddelelse om 
at der ved kongelig ̂ Resolution af 3die 
Februar som Forskud af Statskassen 
er tilladt anvendt Kr. 100,000 til 
fortsat Oparbeidelse af Vejanlægget 
Spillum-^-Bangsund. " ^ ^ ' 

Røra. Som Forligskommissær i 
Røra har Herredsstyret i Møde 14de 
Februar bragt i Forflag Sivert Au-
stad, Johettt-Koa og John Aalberg og 
som Aastedsforligskommissærer John 
A. Salberg, Anders Astad og I. A. 
S t ø r e . '  -  4  

Som Forligskommisswr i Sand-
vollan har Herredsstyret bragt i For
slag P: A. Gjørv, Edpard^Følstad, 
Ole'Stornes og Kr. Sletvold ag som 
Aasteds^ommissær Lorents Krog, P. 
Stavrum og E. A. Granhus.: - -

Mra Formandskab har søgt om 
Laan Kr..100,000 — af Bygdemeiga--
fittfondet eller Det Osterhaugffe Le
gat til Jndkjøb af Saakorn og Saa-
poteter til Vaaren. ' 

Til Meråker Postaabnerstilling er 
af Lensmanden, Postmesteren og Fyl
ket indstillet: 1) Enke Sigrid Nu-
stod ; 2) Jordmor Marte Røkke; 3) 
Ordfører P. I. Myrnto. 

Røra Menighedsraad. Som Med^ 
lem af Menighedsraadet valgte Røra 
Herredsstyre forleden Johan Koa med 
Anders Mad som Varamand. 

NøbMrbeiider i Frol. Herredssty
ret i Frol besluttede i Møde 19de 
forrige Maaned sont Nødsarbeids at 
sætte igang Stenpukning. 

Højlandet laaner. Til Opførelse 
af Skolebygninger har Høilandets 
Herredsstyre besluttet at søge om Kr, 
40,000 som Laan as offentlige Fond. 

Hegra Menighedsraad. SomMed
lem hor Herredsstyret forleden valgt 
Ordfører Lerfald og som Varamand 
Peter Hcutbre. 

Som Po,sta åbner ved Byafossen 
Postaabneri -er af Poststyrelsen ansat 
Stationsformand John Johansen. 

Lensmand Thv. Jndbryn, Sør-
Flatanger, søger Trøndelag Skatte-
fogedbestilling. 

Fosnes Hmtitfttyre hor besluttet 
ett kjøbe ca. 20 Maal af Olaf Faks-
deD Jord paa Duun til Lærerjord. 

ToldkontrollM Alex. Berven.i Le-
vanger føger Stillingen som Qver-
toldkontrollør i.Larvik Tolddistrikt, 

Musik. 

$tk Nordmsnds-IorbAldet 

yderste for at de Impulser, som For 
mandens Besøg utvilsomt har gibet, 

r r maa blive holdt levende, flig, at Ret-
Sr5in^n?- afJSortciöBnerirt til et tonune iit ai betyde m v°. 

rig Styrkelse af de Baand, som knyt-
ter os sammen, og af beit Sag som 
Nordmands-Forbundet Har gjort 
til. sin. * _ ^ -

„Nu, er Sindene aabne "for.de na
tionale Værdien, sqttt er Fælleseie 
for alle af norsk Herkomst. Lad ds 
stutte Nordmands-Forbundets .Äro-
derkjæde i alle Land. ^ . 

^ , Nordmands Forbunds. -

Nedenstaaende Resolution, forfat
tet og oplæst af Hr. Bureauchef W. 
Morgenstierne paa Nordmands-For-
bundets Medlemsmøde den 8de Fe-
bruar, 'blev enstemmig vedtaget: 

„Nordmands-Forbundets Med-
lemsmøde i Kristiania 8de Februar 
1922 sammenkaldt for at -ønske Dr. 
Gate og Frue velkommen hjem fra 
deres Amerikatur har netop lyttet til 
Doktorens Beretning om den storar
tede og hjertevarme Modtagelse, bor 
Formand har mødt overalt, hvor hatt 
færdedes blondt Londsmænd paa den 
anden Side af Havet. Mødet ønsker 

den Anledning^at sende ert Hilsen 
til alle de Institutioner) Foreninger 
og Enkeltpersoner i det norste Ame
rika, som paa saa mangfoldige 
Maader har bidraget til at-Turen 
blev feta enestetaende vellykket, — en 
Hilsen og en Tak for den Metade, 
hvorpaa de modtog Formanden og 
gjennem ham Nordmands-Forbun
dets Samlingstanke. Doktor Gades 
Beretning l)ar givet Forbundets 
Medlemmer en levende Følelse af, at 
de mange Vanskeligheder, som Kri
gen og hvad -der fulgte., med den, 
lagde i Veien for Nordtnands-For-
bundets Sag, nu paa det nærmeste 
synes overvundet stig, at Veien atter 
skulde ligge klar for Arbeidet Poet at 
vedligeholde ; Stammeslægtsskobets 
og 2)en fælles Kulturs Baand mel-
lem Folk af norsk 2Et i alle Land. 

Man føler ved denne Anledning 
en Trang, til at rette en Appel til 
Forbundets Medlemmer og Venner t 
Vgorcnebe ©tater om-at gjøre sitrer omkring i Nordvesten. Kunst-

v " nerparreti næste Optræden i Mtnne-

• Winnipeg Mandskors og Percy 
Graingers Koncert forrrOnsdag Af
ten paa Auditorium blev en straalen-
de Sukces. Skade kun, at ikke flere 
havde benyttet Anledningen til at hø-
re dem. Der vor gabende Tomrum her 
og der, der ikke burde have voeret 
ved et feta notabelt Besøg. _ 

Winnipeg Mandskor viste sig i et 
langt, interessant Program, som en 
førsterangs Sangorganisation af de 
sjeldne. Stemmemoteriellet syntes 
at være udsøgt godt, vakre fint afsleb
ne Røster, der kunde vælde ud i det 
pragtfuldeste brusende mægtige For-
tisfimo og svinde hen i et henførende 
Pianissimo, ett ypperlig Sangteknik, 
Præcision, .tydelig, vakker Textudta-
le og et i de fineste Enkeltheder nu
anceret Foredrag. I'Spidsen for 
Koret en Dirigent, 'Dr. Ross, tyde-
ligvis, med dybt Musikaifi Teytpera-
ment og et rigt, lydhørt Sind for det 
dramatiske, virkningsfulde, og med 
Evnen til at faa det frem hos fitte 
Sangere, En inspirerende Leder, i 
Sandhed, denne- kraftige , militære 
Skikkelse, en Virtuos nteb„ Koret som 
sit lydige Instrument. Der var no
get renf orkestralt bed Udførelsen af 
enkelte af Sangene, som f. Ex. El-
gars „Reveille" og MoeDowells 
-„Dancø of the Gnomes". Koret naa-
ede her det fuldkomne. 

Percy .Grainger, berømt Pianist, 
Grieg-Tolker og Komponist, doku
menterede sig Len Række Pianonum-
re atter som ett fremragende Pianist, 
en suveræn Herre og Mester* "3ber sit 
Instrument. Han er ikke gaaet i 
Frø, der er en ungdommelig Frist
hed og et Liv over hans Spil, der 
virker forfriskende. Man fik høre ham 
bl. a. i Bach-Bussonis Præludium 
og Fuga i D-Dur, Liszts „Liebes-
traum" og „Polonaise" og to egne 
Kompositioner „Lullaby" og „Shep
herds Hey", typist Graingers? udfør
te. 

Kjøbenhavn har nylig' havt' Besøg 
af Siegfried Wagner, den berømte 
Wagners Søn 
strider Gustav Hetsth i „Nationalti
dende": - ' 

Gjennemdctetr mon .Musikhistorien, 
finder man hele Slægter, hele „Dy-
nastier" af Musikere, saasom i Lyst-? 
land >Bacherne og Stannit^'erne, i 
Østerrig Familien Strauss (Danse-
komponisterne) i Frankrige Cou-^ 
pertn'erne, i Bøhmen Nerudaerne, i 
Spaniey Svigerfamilien Garcia, i 
Jtaiten^tolinbyggerstægten Gnar-
neri, i Norge Lindemann'erne, i Sve
rige Duben'erne og i Danmark: 
Familierne Hartmann, Gade, Mat-
thison-Honsen, Zinck, Lumbye, Rung. 

Men iøvrigt er det kun forbausende 
faa Tilfælde, mon træffer Paa, hvor 
en Tonekunstner med7 et stort Navn 
har en Søn, der erhverver sig Navn
kundighed som Musiker; der er f. 
Ex. Borchgrevink'erne (Bonaventura 
méd Sønnen Melchior) og Scgrlot-
ti'erne (Alessandro med Sønnen Do-
rtctnico)). .. _ 
I mange Tilfælde kommer det af 

den ganffe simple Kjendsgjerning, at 
de store Komponister ingen Sønner 
havde (det, vi ved af!); det gjlelder 
foetledes: Handel, Haydn, Beetho
ven, Schubert, Chopin, Liszt og 
Brahms. Mere mærkeligt er det, at 
selv hvor der er mange Børn hosten 
stor Musiker,_ kommer intet af dem 
til at betyde noget i.Musiken. F. Ex. 
hos Mendelssohn-Bortholdy, der hav
de .fem Børn. 

Men der-kon om et Par af de store 
Musikeres Sønner, der selv' 'eriilebet 
Musikere, fortælles et og ondet, fomv 

viser, hvilke Forer der for Børnene 
fan bære forbundet med ot herbe havt 
netop geniale Fædre. . " > * 

, Kunstnerparret Carsten og Esther 
ErharfWoll har undertegnet en Kon
trakt peta tre Aar med MacPhail 
School of Music & Dramatic Art. 
De kommer saaledes til at blive fast 
fp yttet til Minneapolis. De bil dog 
bebblibe at koncertere, men ikke i 
den Udstrækning som nu. .I de se
nere Aar har de gibet ca. 500 Kon-

x 

Hos Peck vil De sinde 
bet Kamera eller Kodak De agter at kjøbe — 

Premos og Kodaks er saa rimelig prissat,- at Kjøb 
v " bliver uimodstaaeli^t. 

„^ct lMner 
sig ai kom
me til det 
fotografiste 
Hovedkvar-

ter". 

De vil Blide fornøiet med vort Tryknings^ og 
ForMrretses-Arbeide. Brmg^Deres Films idag. 

Postbestillinger omhyggelig expederet. 
Illustreret Katalog paa Anmodning. 

Der^burde bære et Premo eller Kodak i hvert Hjem. 

PecK Company 
. (Eastman Kodak Co.) 

114 So. 5th St., Minneapolis 

kalske Testament, skriver „Tidens 
Tegn". 

Et skjønnere Monument — støer 
Blodet videre.— kunde Lommers 
ikke hove fat sig selv end denne befkre, 
indtrængende Prædiken i Toner om 
Fred og KjærltgHed mellem Folkene. 
I enkle rene Linier hæver den musi
kalske Bygning sig høit m.od Himlen-
Lommers Musik griber "Bed sin ukunst
lede Naturlighed, ved fin varme Fø-< 
lelfe og ægte Inderlighed, ved sin 
noble Menneskelighed og fine« En
kelthed. 

% «-
Den store nylig afdøde franske 

Komponist Charles Camille Saint-
Soens' Minde kunde neppe ~Dæret 
feiret paa en smukkere Metode, end 
tet blev ved Minneapolis Symfoni
orkesters Populærkoncert paa Audi
torium Søndag Eftermiddag. Man 
fik ogsaa et klart Overblik over hans 

y 6enne 5orBbbeI[et*toi,uftion °9 et st-°rkt Indtryk of 
dens Egenart. Det er ikke saa meget 
de dybls Stemninger og de vægtige 
Tanker, der særpræger Saint-Saens' 
Musik, som de rige Farver, de pi-
kante Effekter og Rythmer. Og Me
lodi er der altid. 

Samtlige Numere blev ypperlig 
foredraget. Detre symfoniste Digt-
ttittge, hvormed Programmet afslut
tedes, „Phaeton", „Omphales Rok" 
og „Donse Macabre", har sjelden 
været af større dramatist Virkning. 

; i'? «-
' Pianisten Inge Rolf Ringnes 

havde den>14de Februar en Beetho-
ven-Schumonn Aften i Logens store 
Sal i Kristionia. „Morgenpostén"s 
Anmelder siger: „Hans Spil er ikke 
bravourmæssigt, men hellere indad
vendt og-poetist. Han leder ikke ef
ter ydre Effekter, men efter Sjælen 
i Kompositionen." 

Eugen d'Mbert, der har givet 
Pionokoncerter i Budapest, har ogsaa 
der dirigeret ett Opførelse as sin Ope
ra „Tiefland". ^ . 

Salt Lake City, Utah, har sneiet sit 
eget Symfoniorkester, der forleden 
gav sin første Koncert, "hvor blandt 
ondet spilledes Sibelius' „Finlan-

dia", Goldmarks „Sakuntala" og, 
Tschaikowstys første Pianokoncert 
med Mrs. Basset ved Soloinstru
mentet. 

' ^— i/f 
Albert Spalding, dett amerikanste 

Violinist, er nu paa en Europatour- -
ttee, hvorunder han gjæfter England, 
Frankrige, Italien, Spanien, Hol-
land, Belgien, ' Danmark, Norge, 
Sverige og Finland. Han 'stal og-
saa give Koncerter, i ZEgypten. 

^5* * 
Carsten -Ørner, en norsk Sanger 

ansat ved en tyst Operascene, gav 
den 4de Februar en Koncert i Utti-
versitetsaulaen i Kristiania. Backer-
Lunde, akkompagnerede. Kritiken er 
tr.egef rosende. 

• Den norske Pianist Birger Ham
mer hor nylig holdt tre norste Kon
certer i Wien for meget godt Hus 
og under stort Bifald. Hr. Hammer 
er nu engageret af Wiens Symfoni
forening. -

. - . ' -s 
Det nylig stiftede Kristiania San-

gerforbund gab den 16de Februor en 
stor- Mandskorkoncert i Caimeyer-
gadens Missionshus. Jens Berntsen 
dirigerede. 

«-
Nordmændenes Sangforening af 

Chicago har besluttet at sætte Fod 
under eget Bord. Det bleb paa et 
Forretningsmøde forleden oplyst, at 
Byggegrund bar kjøbt. , 

Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", $1.50 Aoret. 

Stans fløenbc Ekzem 
Gjennemtrængende antiseptisk Zemo 

pil hjælpe Dem 

93rt)b Dem ikke om, hvor ofte De har 
prøvet og hvor ofte De er bleven skuffet. 
De kan stanse svidende, kløende Ekzem 
hurtig ved at have paa Zemo, som kan 
saaes paa hvilketsomhelst Apothek for 35c. 
Extra stor Flaske $1.00. Det begynder at 
lceges det samme Dieblik, Zemo haves 
paa. Paa en kort Tid er som Regel hvert 
Spor paa Ekzem, Udslæt, Finner, Skjcrl. 
Blackheads og lignendeHudsygdomme vcek. 

For ät gjøre Huden ren og gjøre den 
frisk og sund, brug altid Zemo, det gjen-
nemtrcengende antiseptiske Fluidum. 
Naar andet slaar Feil er det den ene 
paalidelige Behandling for Hudlidelser af 
alle Slags. — Avertissement. 

I St. James Hotel 
= I Gateway til Minneapolis 

j NoerUnimDepot-BeddevigligsteÄlitöTrails 
W \ LiO udenfor den indskrankede Parking Zone 
S Tilstrækkelig med Plads for Automobiler 

— Brandfnk 

<tpo!i§ bliver Søndog.^ Eftermiddag 
-den 23de April i- Church of the Re
deemer ved en Grieg-Koncert, fom de 
giver sammen den- Norste Glee-
klub. ' ' - 3_ , 

* # # 
Thorvald Lammers' .„Fredsorato

rium" blev den 18be Februar gien-
taget i UniversitetsauleKn i Kristia-
nier. Det var en Mindekoncert for 
den folkekjære Sanger og Komponist. 
Aulaen var fyldt "til sidste f ternende 
Pladslog dybt grebet lyttede Pub-
Xthtm ^il Thorvald Lammers' must-

Tcenk bare! = 
36 Varelser til 50c W 

42 Äarelser til 75c W 

74 Virrelser til $1.00 W 

54 Voerelser til $1.25 M 

Jngm FortjeneIe > 
Ingen Dividender > 

Ingen W 
Aktiekapital M 

Kun hvad Tjenesten • 
.lofter s S Beitder mod Gateway Park 

W Bygget til et Kostende af $200,000 og eiet og 
m drevet af Federated Churches 
W - of Minneapolis. 

1 -r; ; - Sikkert, rent, hjemligt̂  

•  . . .  v - u .  .  t .  V  .  -  -  . . .  — r  .  .  •  •  .  .  >  . . .  ,  ,  . . .  .  „  . . .  . . .  „  . . . .  

- - V-
„ - - * * 

t 

1—-

V 

å 

a 

11 

i I ! 


